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1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA

Delniški vzajemni sklad MP-ENERGY.SI je globalno usmerjen vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno na razvite svetovne 
kapitalske trge. Ustanovljen je bil 5. oktobra 2005.

Vzajemni sklad svoja sredstva vlaga pretežno v lastniške vrednostne papirje (najmanj 75 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada)
energetskih podjetij (proizvodnja in distribucija raznih oblik energije (nafta, plin, voda, veter, jedrska energija idr.) ter pridobivanje in 
predelava surovin in materialov (rudnine, kovine in druge surovine), v omejenem obsegu (do 25% sredstev) pa tudi v dolžniške 
vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, in depozite. V enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov 
vzajemni sklad vlaga do 25 % sredstev, z upoštevanjem splošnih naložbenih omejitev.

Družba za upravljanje naložbe vzajemnega sklada upravlja aktivno. To pomeni, da z upravljanjem premoženja vzajemnega sklada
skuša doseči nadpovprečno donosnost vzajemnega sklada glede na splošna gibanja na organiziranih kapitalskih trgih in na 
denarnih trgih, na katerih vzajemni sklad nalaga sredstva (taktična alokacija naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja).

V zvezi z naložbeno politiko je naložba v vzajemni sklad primerna predvsem za vlagatelje, ki že imajo izkušnje z naložbami v 
delnice in za vlagatelje, ki vlagajo za obdobje tri in več let in so pripravljeni sprejeti višjo do visoko stopnjo tveganja. Ocena 
tveganosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada znaša 8.

Vizitka

Status Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)
DZU MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana
Dovoljenje ATVP 5.10.2005
Matična številka 1795058004
Davčna številka 62789643
Račun 0291 3025 5222 180 (NLB d.d. Ljubljana)
Upravljalska provizija 2,40 %
Vstopni in izstopni 
stroški (primarni trg)

Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, znašajo 4,00 %
vrednosti investicijskega kupona. Izstopni stroški se ob prodaji enot investicijskih kuponov 
ne zaračunavajo. 

Skrbnik sklada Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana
Provizija skrbnika 0,05 %
Primerljivi indeks FTSE Global Energy EUR Index
ISIN koda IK SI0021400757
Oznaka IK MPEN
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2. IZJAVA UPRAVE

Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze delniškega vzajemnega sklada MP-
ENERGY.SI za prvo polletje 2009 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.

Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja 
vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja v prvem polletju 2009.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po 
načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi 
predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi 
standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za 
preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti.

Uprava potrjuje, da je poslovanje delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z 
zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.SI 
usklajene z določbami omenjenega zakona.

Ljubljana, 10.8.2009 
                                         
Uprava MP DZU d.d.

Predsednica Uprave
Natalija Stošicki

Član Uprave
mag. Igor Erker

3. OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov MP DZU d.d. o pravici zahtevati izročitev nerevidiranih 
polletnih poročil po drugem odstavku 101. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1): 
Nerevidirana polletna poročila za leto 2009 so ob delavnikih brezplačno na razpolago (na vpogled in/ali izročitev) imetnikom 
investicijskih kuponov vzajemnih skladov na sedežu družbe MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana in pooblaščenih 
vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani www.medvesekpusnik.si.
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4. POLLETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI

4.1. Bilanca stanja na dan 30.6.2009

v  EUR

Opis 30.6.2009 31.12.2008

I. Sredstva

1. Denarna sredstva in denarni ustrezniki 349.428 141.777

2.
Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 1.882.255 1.586.397

3. Terjatve 7.797 3.526

4 Skupaj sredstva (1 do 3) 2.239.480 1.731.700

II. Obveznosti do virov sredstev

1. Poslovne obveznosti 6.677 3.968

a) Obveznosti iz upravljanja 4.224 3.882

b) Druge poslovne obveznosti 2.453 86

2. Pasivne časovne razmejitve 1.860 2.084

3. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja 2.230.943 1.725.648

a) Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja 2.471.514 2.469.161

b) Vplačani presežek enot premoženja 939.862 936.949

c)
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih 
obdobij -1.680.462 641.019

č) Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja 500.029 -2.321.481

4. Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3) 2.239.480 1.731.700

4.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2009

v EUR

ŠT. OPIS 1.1. do 30.6.2009 1.1. do 30.6.2008

1 Prihodki od obresti 282 0

2 Prihodki od dividend 23.364 26.639

3 Drugi finančni prihodki 106.874 57.672

4 Iztrženi dobički pri naložbah 96.161 83.340

5 Neiztrženi dobički pri naložbah 401.521 222.455

6 Skupaj prihodki  (1 do 5) 628.202 390.106
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7 Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje 19.312 40.598

8 Odhodki v zvezi z banko skrbnico 483 2.803

9 Odhodki v zvezi z revidiranjem 2.080 1.764

10 Odhodki v zvezi s trgovanjem 1.109 2.329

11 Drugi finančni odhodki 80.929 262.926

12 Iztržene izgube pri naložbah 0 84.946

13 Neiztržene izgube pri naložbah 24.024 511.520

14 Drugi odhodki 236 0

15 Skupaj odhodki (7 do 14) 128.173 906.886

16 Čisti dobiček ali izguba (6 - 15) 500.029 -516.780

17 Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja -5.507 122.300

18 Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja 8.420 -103.903

4.3. Izkaz premoženja  na dan 30.6.2009 v EUR

TIP 
NALOŽBE

OZNAKA 
NALOŽBE IZDAJATELJ

DRŽAVA 
IZDAJATELJA VALUTA ŠTEVILO VREDNOST DELEŽ (%)

Delnica 857 HK PETROCHINA CO LTD-H CHN HKD 200.000 157.020,27 7,01

Delnica BHP AU BHP BILLITON LTD AUD AUD 6.000 120.006,91 5,36

Delnica VALE US COMPANHIA VALE DO RIO DOCE BR USD 9.500 118.497,95 5,29

Delnica FP FP TOTAL SA FR EUR 3.000 115.440,00 5,15

Delnica 1088 HK CHINA SHENHUA ENERGY CO HK HKD 44.000 114.679,57 5,12

Delnica 386 HK CHINA PETROLEUM&CHEMICAL HK HKD 200.000 107.905,79 4,82

Delnica PBR US PETROLEO BRASILEIRO S.A. BR USD 3.500 101.478,70 4,53

Delnica RIO LN RIO TINTO PLC GB GBP 4.000 98.814,69 4,41

Delnica SGN GY SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR RU EUR 16.000 98.240,00 4,39

Delnica GAZ GF OAO GAZPROM-SPON ADR REG S RU EUR 6.000 86.940,00 3,88

Delnica 1133 HK HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H CHN HKD 120.000 80.080,34 3,58

Delnica LUK GR LUKOIL-SPONS ADR RU EUR 2.450 77.444,50 3,46

Delnica USO US UNITED STATES OIL FUND US USD 2.500 67.090,00 3,00

Delnica NNIA GR JSC MMC NORILSK NICKEL ADR RU EUR 9.860 65.667,60 2,93

Delnica SU CN SUNCOR ENERGY INC CAD CAD 3.000 65.198,16 2,91

Delnica ECA CN ENCANA CORP CAD CAD 1.500 53.152,07 2,37

Delnica GBS FP LYXOR GOLD BULLION SECURITIE GB EUR 800 51.856,00 2,32

Delnica BG/ LN BG GROUP PLC GB GBP 4.000 47.787,82 2,13

Delnica CVX US CHEVRON CORP US USD 1.000 46.872,79 2,09

Delnica JPEMR BT JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR BIH BAM 1.720 46.507,87 2,08

Delnica XOM US EXXON MOBIL CORP US USD 700 34.623,60 1,55

Delnica SLB US SCHLUMBERGER LTD US USD 900 34.455,21 1,54

Delnica OZL AU OXIANA LTD AUD AUD 63.862 33.845,87 1,51

Delnica JPESR BT JP ELEKTROPRIVREDA D.D. BIH BAM 2.053 28.868,34 1,29
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Delnica RION LN RIO TINTO PLC - NPR GB GBP 2.100 17.202,21 0,77

Delnica RFUMRA BK RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D. BIH BAM 121.825 12.578,54 0,56

PREMOŽENJE SKUPAJ 1.882.254,80 84,05

Denar 349.427,72 15,60

Terjatve 7.797,30 0,35

SKUPAJ SREDSTVA 2.239.479,82 100,00

4.4. Pojasnilo k računovodskim izkazom

Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov se ne 
razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom vzajemnega sklada.

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Med drugimi finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 106.874 EUR pozitivnih tečajnih razlik, ki izvirajo iz prevrednotenja 
deviznih sredstev, prevrednotenja terjatev, obveznosti in glavnic finančnih instrumentov.

Odhodki v zvezi s trgovanjem predstavljajo posredniške provizije pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev.

Druge finančne odhodke sestavljajo  negativne tečajne razlike zaradi prevrednotenja glavnic finančnih instrumentov, terjatev, 
obveznosti in deviznih sredstev.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Denarna sredstva obsegajo 198.307 EUR sredstev na posebnem računu vzajemnega sklada in 151.121 EUR na deviznih računih.

Terjatve so terjatve za dividende v znesku 7.797 EUR.

Obveznosti iz upravljanja predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje, druge poslovne obveznosti pa so obveznosti do banke 
skrbnice, obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov in v večjem delu prejeti predujmi za prodajo investicijskih kuponov.
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1. Predstavitev vzajemnega sklada


Delniški vzajemni sklad MP-ENERGY.SI je globalno usmerjen vzajemni sklad z naložbeno politiko usmerjeno na razvite svetovne kapitalske trge. Ustanovljen je bil 5. oktobra 2005.


Vzajemni sklad svoja sredstva vlaga pretežno v lastniške vrednostne papirje (najmanj 75 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada) energetskih podjetij (proizvodnja in distribucija raznih oblik energije (nafta, plin, voda, veter, jedrska energija idr.) ter pridobivanje in predelava surovin in materialov (rudnine, kovine in druge surovine), v omejenem obsegu (do 25% sredstev) pa tudi v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, in depozite. V enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov vzajemni sklad vlaga do 25 % sredstev, z upoštevanjem splošnih naložbenih omejitev.

Družba za upravljanje naložbe vzajemnega sklada upravlja aktivno. To pomeni, da z upravljanjem premoženja vzajemnega sklada skuša doseči nadpovprečno donosnost vzajemnega sklada glede na splošna gibanja na organiziranih kapitalskih trgih in na denarnih trgih, na katerih vzajemni sklad nalaga sredstva (taktična alokacija naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja).


V zvezi z naložbeno politiko je naložba v vzajemni sklad primerna predvsem za vlagatelje, ki že imajo izkušnje z naložbami v delnice in za vlagatelje, ki vlagajo za obdobje tri in več let in so pripravljeni sprejeti višjo do visoko stopnjo tveganja. Ocena tveganosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada znaša 8.


Vizitka


		Status

		Premoženje v lasti fizičnih in pravnih oseb (ni pravna oseba)



		DZU

		MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana



		Dovoljenje ATVP

		5.10.2005



		Matična številka

		1795058004



		Davčna številka

		62789643



		Račun

		0291 3025 5222 180 (NLB d.d. Ljubljana)



		Upravljalska provizija

		2,40 %



		Vstopni in izstopni stroški (primarni trg)

		Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, znašajo 4,00 % vrednosti investicijskega kupona. Izstopni stroški se ob prodaji enot investicijskih kuponov ne zaračunavajo. 



		Skrbnik sklada

		Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana



		Provizija skrbnika

		0,05 %



		Primerljivi indeks

		FTSE Global Energy EUR Index



		ISIN koda IK

		SI0021400757



		Oznaka IK

		MPEN





2. Izjava uprave

Uprava družbe Medvešek Pušnik, družba za upravljanje, d.d., potrjuje računovodske izkaze delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.SI za prvo polletje 2009 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila in priloge k računovodskim izkazom.


Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja vzajemnega sklada in izidov njegovega poslovanja v prvem polletju 2009.


Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vzajemnega sklada ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.


Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti.


Uprava potrjuje, da je poslovanje delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.SI in družbe za upravljanje v celoti usklajeno z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in da so naložbe delniškega vzajemnega sklada MP-ENERGY.SI usklajene z določbami omenjenega zakona.


Ljubljana, 10.8.2009 


Uprava MP DZU d.d.




Predsednica Uprave


Natalija Stošicki




Član Uprave


mag. Igor Erker




3. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov


Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov MP DZU d.d. o pravici zahtevati izročitev nerevidiranih polletnih poročil po drugem odstavku 101. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1): Nerevidirana polletna poročila za leto 2009 so ob delavnikih brezplačno na razpolago (na vpogled in/ali izročitev) imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov na sedežu družbe MP DZU d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana in pooblaščenih vpisnih mestih, navedenih v prospektih ter spletni strani www.medvesekpusnik.si.


4. Polletni računovodski izkazi


4.1. Bilanca stanja na dan 30.6.2009


		 

		 

		 

		v  EUR



		 

		Opis

		30.6.2009

		31.12.2008



		I.

		Sredstva

		 

		 



		1.

		Denarna sredstva in denarni ustrezniki

		349.428

		141.777



		2.

		Vrednostni papirji in inštrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

		1.882.255

		1.586.397



		3.

		Terjatve

		7.797

		3.526



		4

		Skupaj sredstva (1 do 3)

		2.239.480

		1.731.700



		II.

		Obveznosti do virov sredstev

		 

		 



		1. 

		Poslovne obveznosti

		6.677

		3.968



		a)

		Obveznosti iz upravljanja

		4.224

		3.882



		b)

		Druge poslovne obveznosti

		2.453

		86



		2.

		Pasivne časovne razmejitve

		1.860

		2.084



		3.

		Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja

		2.230.943

		1.725.648



		a)

		Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja

		2.471.514

		2.469.161



		b)

		Vplačani presežek enot premoženja

		939.862

		936.949



		c)

		Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij

		-1.680.462

		641.019



		č)

		Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja

		500.029

		-2.321.481



		4.

		Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 3)

		2.239.480

		1.731.700





4.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 30.6.2009

		 

		 

		 

		v EUR



		ŠT.

		OPIS

		1.1. do 30.6.2009

		1.1. do 30.6.2008



		1

		Prihodki od obresti

		282

		0



		2

		Prihodki od dividend

		23.364

		26.639



		3

		Drugi finančni prihodki

		106.874

		57.672



		4

		Iztrženi dobički pri naložbah

		96.161

		83.340



		5

		Neiztrženi dobički pri naložbah

		401.521

		222.455



		6

		Skupaj prihodki  (1 do 5)

		628.202

		390.106



		7

		Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

		19.312

		40.598



		8

		Odhodki v zvezi z banko skrbnico

		483

		2.803



		9

		Odhodki v zvezi z revidiranjem

		2.080

		1.764



		10

		Odhodki v zvezi s trgovanjem

		1.109

		2.329



		11

		Drugi finančni odhodki

		80.929

		262.926



		12

		Iztržene izgube pri naložbah

		0

		84.946



		13

		Neiztržene izgube pri naložbah

		24.024

		511.520



		14

		Drugi odhodki

		236

		0



		15

		Skupaj odhodki (7 do 14)

		128.173

		906.886



		16

		Čisti dobiček ali izguba (6 - 15)

		500.029

		-516.780



		17

		Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja

		-5.507

		122.300



		18

		Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja

		8.420

		-103.903





4.3. Izkaz premoženja  na dan 30.6.2009 v EUR


		TIP NALOŽBE

		OZNAKA NALOŽBE

		IZDAJATELJ

		DRŽAVA IZDAJATELJA

		VALUTA

		ŠTEVILO

		VREDNOST

		DELEŽ (%)



		Delnica

		857 HK

		PETROCHINA CO LTD-H

		CHN

		HKD

		200.000

		157.020,27

		7,01



		Delnica

		BHP AU

		BHP BILLITON LTD

		AUD

		AUD

		6.000

		120.006,91

		5,36



		Delnica

		VALE US

		COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

		BR

		USD

		9.500

		118.497,95

		5,29



		Delnica

		FP FP

		TOTAL SA

		FR

		EUR

		3.000

		115.440,00

		5,15



		Delnica

		1088 HK

		CHINA SHENHUA ENERGY CO

		HK

		HKD

		44.000

		114.679,57

		5,12



		Delnica

		386 HK

		CHINA PETROLEUM&CHEMICAL

		HK

		HKD

		200.000

		107.905,79

		4,82



		Delnica

		PBR US

		PETROLEO BRASILEIRO S.A.

		BR

		USD

		3.500

		101.478,70

		4,53



		Delnica

		RIO LN

		RIO TINTO PLC

		GB

		GBP

		4.000

		98.814,69

		4,41



		Delnica

		SGN GY

		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR

		RU

		EUR

		16.000

		98.240,00

		4,39



		Delnica

		GAZ GF

		OAO GAZPROM-SPON ADR REG S

		RU

		EUR

		6.000

		86.940,00

		3,88



		Delnica

		1133 HK

		HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H

		CHN

		HKD

		120.000

		80.080,34

		3,58



		Delnica

		LUK GR

		LUKOIL-SPONS ADR

		RU

		EUR

		2.450

		77.444,50

		3,46



		Delnica

		USO US

		UNITED STATES OIL FUND

		US

		USD

		2.500

		67.090,00

		3,00



		Delnica

		NNIA GR

		JSC MMC NORILSK NICKEL ADR

		RU

		EUR

		9.860

		65.667,60

		2,93



		Delnica

		SU CN

		SUNCOR ENERGY INC

		CAD

		CAD

		3.000

		65.198,16

		2,91



		Delnica

		ECA CN

		ENCANA CORP

		CAD

		CAD

		1.500

		53.152,07

		2,37



		Delnica

		GBS FP

		LYXOR GOLD BULLION SECURITIE

		GB

		EUR

		800

		51.856,00

		2,32



		Delnica

		BG/ LN

		BG GROUP PLC

		GB

		GBP

		4.000

		47.787,82

		2,13



		Delnica

		CVX US

		CHEVRON CORP

		US

		USD

		1.000

		46.872,79

		2,09



		Delnica

		JPEMR BT

		JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR

		BIH

		BAM

		1.720

		46.507,87

		2,08



		Delnica

		XOM US

		EXXON MOBIL CORP

		US

		USD

		700

		34.623,60

		1,55



		Delnica

		SLB US

		SCHLUMBERGER LTD

		US

		USD

		900

		34.455,21

		1,54



		Delnica

		OZL AU

		OXIANA LTD

		AUD

		AUD

		63.862

		33.845,87

		1,51



		Delnica

		JPESR BT

		JP ELEKTROPRIVREDA D.D.

		BIH

		BAM

		2.053

		28.868,34

		1,29



		Delnica

		RION LN

		RIO TINTO PLC - NPR

		GB

		GBP

		2.100

		17.202,21

		0,77



		Delnica

		RFUMRA BK

		RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D.

		BIH

		BAM

		121.825

		12.578,54

		0,56



		PREMOŽENJE SKUPAJ

		

		

		

		

		1.882.254,80

		84,05



		Denar

		

		

		

		

		

		349.427,72

		15,60



		Terjatve

		

		

		

		

		

		7.797,30

		0,35



		SKUPAJ SREDSTVA

		

		

		

		

		2.239.479,82

		100,00





4.4. Pojasnilo k računovodskim izkazom


Opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev ter pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih inštrumentov se ne razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom vzajemnega sklada.


POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA


Med drugimi finančnimi prihodki vzajemni sklad izkazuje 106.874 EUR pozitivnih tečajnih razlik, ki izvirajo iz prevrednotenja deviznih sredstev, prevrednotenja terjatev, obveznosti in glavnic finančnih instrumentov.

Odhodki v zvezi s trgovanjem predstavljajo posredniške provizije pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev.


Druge finančne odhodke sestavljajo  negativne tečajne razlike zaradi prevrednotenja glavnic finančnih instrumentov, terjatev, obveznosti in deviznih sredstev.


POJASNILA K BILANCI STANJA


Denarna sredstva obsegajo 198.307 EUR sredstev na posebnem računu vzajemnega sklada in 151.121 EUR na deviznih računih.


Terjatve so terjatve za dividende v znesku 7.797 EUR.


Obveznosti iz upravljanja predstavljajo obveznosti do družbe za upravljanje, druge poslovne obveznosti pa so obveznosti do banke skrbnice, obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov in v večjem delu prejeti predujmi za prodajo investicijskih kuponov.
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